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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 27. června 2013 

 

Přítomni: Miroslav Singer, Mojmír Hampl, Vladimír Tomšík, Kamil Janáček, Lubomír 

Lízal, Pavel Řežábek, Eva Zamrazilová. 

 

 

I.     Diskuze navazující na prezentaci 4. situační zprávy 

 

M. Singer (v diskuzi o měnověpolitickém doporučení): V měnověpolitickém doporučení 

i v prezentaci bylo uvedeno, že sekce měnová a statistiky (dále jen „SMS“) a možná i sekce 

bankovních obchodů (dále jen „SBO“) znají, jaké jsou náklady „exitu“ z režimu devizových 

intervencí. Opravdu je umíte vyčíslit? 

 

V. Tomšík (v diskuzi o měnověpolitickém doporučení): Navazuje na zmínku v dnešním 

měnověpolitickém doporučení o nákladech „exitu“. Již před šesti týdny byla komunikována 

protiinflační rizika prognózy. Tomu odpovídá srovnání výhledu sazeb FRA s trajektorií sazeb 

konzistentní s prognózou. Uvažuje, které údaje byly v období od minulé situační zprávy 

publikovány. Nové údaje o inflaci a HDP znamenají další protiinflační riziko a potřebu 

uvolněnějších měnových podmínek. Měnová politika je vpředhledící. Nakolik jednotné bylo 

měnověpolitické doporučení nezahajovat další kroky k uvolnění měnových podmínek? Co by 

se muselo podle SMS stát za dalších šest týdnů, aby nedoporučila ani na příštím zasedání 

zahájení intervencí? Dnes je SMS nedoporučuje s ohledem na náklady „exitu“. Těmto 

nákladům ale není možné se vyhnout. 

 

L. Lízal (v diskuzi o měnověpolitickém doporučení): Přidává se k dotazu V. Tomšíka na 

jednotnost hlasování o měnověpolitickém doporučení. 

Odpověď SMS: Diskuze byla tentokrát relativně komplikovaná. K hlasování nakonec nedošlo, 

nicméně zaznívaly argumenty na obě strany. Jeden z nich byl obdobný tomu, co zmiňuje 

V. Tomšík, tj. proč zahájení intervencí odkládat, když k nim bude muset dojít. Náklady „exitu“ 

budou od okamžiku zahájení intervencí utopenými náklady, takže by neměly ovlivňovat 

rozhodování ohledně načasování. 

Při projednání doporučení bylo také diskutováno, do jaké míry lze udělat chybu v tom, že při 

malé situační zprávě nejsou k dispozici devizové intervenční scénáře. Zazněl názor, že pokud 

by SMS doporučila intervenovat na nějakou rozumnou hladinu nad 26 CZK/EUR, určitě by to 

nebyla chyba. To také potvrdila simulace rozšířeného GRIPu. Podrobnosti je možné sdělit na 

uzavřeném jednání bankovní rady. 

V diskuzi ale zazněly i názory, že nelze mechanicky použít GRIP k vyhodnocení nových údajů, 

protože zveřejněná revize národních účtů výrazně pozměnila strukturu HDP. Plné 

vyhodnocení nových údajů bude provedeno až v nové prognóze. To ukáže, do jaké míry méně 

protiinflační struktura kompenzuje výrazný pokles HDP. Bylo také uvedeno, že pracovní verze 

nové krátkodobé prognózy inflace identifikuje dodatečná protiinflační rizika nad rámec 

zveřejněných údajů.  

Pokud by byl k dispozici nástroj úrokových sazeb, je možné, že by SMS doporučovala snížit 

sazby o 0,25 procentního bodu s tím, že další snížení o 0,25 procentního bodu by bylo 

pravděpodobně doporučováno na příštím zasedání. 
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Diskutovalo se také o tom, že případné doporučení zahájit intervence na tomto zasedání by 

finanční trhy překvapilo, zatímco při projednávání příští prognózy by to již překvapení možná 

nebylo. Moment překvapení by mohl posunout kurz na požadovanou úroveň s nižšími náklady. 

Při projednání doporučení šlo o ten typ rozhodování, jak uváděl Z. Tůma, že hlasování může 

být v poměru 7:0 z hlediska zvednutých rukou, ale každý je vnitřně rozpolcen v poměru 55:45. 

 

M. Singer (v diskuzi o nákladech „exitu“): Z odpovědi vyplývá, že náklady budou za dalších 

šest týdnů vyšší, protože rozhodnutí na příštím zasedání je předvídatelné.  

 

V. Tomšík (v diskuzi o nákladech „exitu“): Z teorie je známo, že náklady „exitu“ jsou nižší, 

když je moment překvapení. 

Odpověď SMS: Pokud ale nebude potřeba intervence zahájit, náklady nebudou vynaloženy. 

 

M. Singer: SMS zatím uvedla řadu protiinflačních rizik a také to, že případné zahájení 

intervencí až po projednání příští situační zprávy trhy nepřekvapí. 

Odpověď SMS: Simulace ukazuje, že potřeba hypotetického snížení sazeb pod nulovou hranici 

se postupně snižuje. Jestliže dosud nebyla narušena dlouhodobá kredibilita inflačního cíle, 

inflace by se na přelomu let 2014 a 2015 měla postupně vracet k cíli i bez hypotetického 

snížení sazeb pod nulu. 

Co se týče standardní simulace GRIPu, ta výraznou potřebu poklesu úrokových sazeb do 

záporných hodnot neimplikuje s tím, jak se postupně posouváme v čase a je zohledněno 

vyhlazování úrokových sazeb z jejich stávající úrovně. SMS ale také provedla simulaci, jaká 

by byla v době před šesti týdny potřeba záporných sazeb při znalosti současných informací. 

Potřeba záporných sazeb je v tomto případě naopak větší. 

Jde tedy o to, nakolik je možné potřebu hypoteticky záporných sazeb „vysedět“. Tento scénář 

platí za předpokladu, že se dále nebudou zhoršovat výhledy v zahraničí. Oživení v eurozóně se 

ale zatím postupně odkládalo na pozdější dobu. Další odsunutí oživení možná potvrdí i příští 

Consensus Forecasts. Vlivem pozdějšího oživení v zahraničí se také posunuje v čase růst 

produktivity a návazně i růst mezd. V takovém případě nebudou působit žádné nákladové 

tlaky, které by vrátily inflaci zpět k cíli. 

 

M. Hampl: Uvažuje, jaká by byla inflace bez daňových změn, které ji jednorázově ovlivňují 

v letošním roce. Tento technický dotaz pro SMS upřesní dodatečně. 

Odpověď SMS: Měnověpolitická inflace byla v květnu 0,6 %. 

 

M. Hampl: Kdyby již v inflaci byly promítnuty odložené a zatím nepromítnuté změny 

v nepřímých daních (cigarety), lze očekávat, že korigovaná inflace by byla ještě více v záporu 

a měnověpolitická inflace pod stávající úrovní? 

Odpověď SMS: Zřejmě ano, ale tento dopad by byl jen nepatrný. 

  

E. Zamrazilová: Použije otázku ze stanoviska poradce. Kde by v GRIPu ležel bod „inflace“, 

kdyby nedošlo ke zlevnění mobilních tarifů? 

Odpověď SMS: Dopad do inflace i do průměrných sazeb by byl menší. 

 

M. Singer: Proč SMS nesprávně odhadla dopad snížení telekomunikačních poplatků do 

inflace? Byly nižší než ohlášené nebo byla chyba ve výpočtu? 

Odpověď SMS: ČSÚ snížení cen telekomunikačních tarifů v inflaci zohlednil jinak, než 

původně na dotaz SMS avizoval, a větší část promítl do inflace již v květnu.  
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M. Singer: Kdy naposledy došlo k tak velké odchylce v korigované inflaci bez pohonných 

hmot směrem dolů oproti prognóze? 

Odpověď SMS: Odpověď SMS zašle e-mailem. 

 

E. Zamrazilová (v diskuzi o cenách potravin): Jaké jsou důvody vyššího než očekávaného 

růstu cen potravin? Přispět k tomu mohly vyšší dovozní ceny. Je v tom vliv kurzu nebo 

světových cen?  

Odpověď SMS: Světové ceny hlavních zemědělských komodit za posledních šest týdnů 

převážně klesaly s výjimkou vepřového masa. Světové ceny komodit nemají vliv na aktuálně 

vyšší růst cen potravin. SMS se domnívá, že jde pouze o jednorázový vliv, protože dovozní 

ceny i ceny zemědělských výrobců budou na horizontu prognózy pravděpodobně klesat oproti 

prognóze rychleji. V červnu ale měsíční šetření ČSÚ naznačuje ještě další překvapení 

v cenách potravin směrem nahoru. 

 

M. Singer (v diskuzi o cenách potravin): Je to dáno místními faktory?  

Odpověď SMS: Ceny potravin táhne zelenina, což jsou lokální plodiny. Výhled cen zeleniny 

může být zčásti negativně ovlivněn nedávnými povodněmi. 

 

E. Zamrazilová (v diskuzi o cenách potravin): Zelenina zasažena povodněmi by se měla 

zničit, ale možná se bude prodávat na černém trhu. 

 

M. Singer (v diskuzi o cenách potravin): To je mimo kanály zachytitelné ve statistikách ČSÚ. 

Odpověď SMS: Dlouhodobější výhledy jsou ovlivněny zejména cenami objemových komodit 

typu pšenice a další obiloviny. V těchto kategoriích jde vývoj spíše směrem dolů. 

 

P. Řežábek (v diskuzi o cenách potravin): Má SMS přehled o struktuře osevních ploch? 

V poslední době jsou v zemědělství velkým trendem bioplynové stanice, a z toho potřeba 

nárůstu osevních ploch kukuřice. 

Odpověď SMS: SMS se domnívá, že pro krátkodobý výhled cen potravin jsou důležitější 

odhady sklizní, které budou zveřejněny 11.7. 

 

K. Janáček (v diskuzi o intertemporální substituci): Oceňuje přílohu, která je kvalitní a velmi 

informativní. Opět se přesvědčil, že i v České republice se domácnosti chovají v zásadě tak, 

jak popisuje ekonomická teorie, což teoretika vždy potěší. 

 

P. Řežábek (v diskuzi o intertemporální substituci): Příloha k situační zprávě je zajímavá 

a vyvrací některé mýty. 

 

V. Tomšík (v diskuzi o intertemporální substituci): Děkuje za přílohu o míře úspor 

a spotřebním chování domácností. Příloha nedává jednoznačnou odpověď na otázku, zda se 

změnila intertemporální substituce. S ohledem na výraznou revizi míry úspor závěry této 

přílohy interpretuje tak, že intertemporální substituce se pravděpodobně nezměnila. 

 

M. Hampl (v diskuzi o intertemporální substituci): Děkuje za zajímavou přílohu. V. Tomšík 

interpretuje její závěry tak, že není jasné, zda došlo ke změně v chování domácností a zda se 

tedy domácnosti aktuálně chovají jinak než minulosti. 
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E. Zamrazilová (v diskuzi o intertemporální substituci a míře úspor): Děkuje za přílohu. Do 

hrubých úspor domácností se promítají také investice do nemovitostí. To komplikuje úvahy 

o změně chování domácností. 

 

M. Singer (v diskuzi o míře úspor): Je za revizí ČSÚ o míře úspor společný jmenovatel? 

V situační zprávě ani v příloze se o tom nedočetl. 

Odpověď SMS: ČSÚ na dotaz SMS uvedl, že v revizi byla promítnuta určitá chyba, kterou 

ČSÚ v diskuzi se SMS  přiznal. Obavy z vysoké míry úspor tak částečně vymizely. 

Na minulém měnověpolitickém jednání byl dotaz, zda byla někdy v minulosti takto vysoká 

míra úspor. Tehdejší odpověď „ne“ se vlivem revize mění na „ano“. Také v minulosti byla 

období, kdy dominoval opatrnostní motiv. Potvrzuje se, že míra úspor narostla zejména 

u vysokopříjmových domácností a že se nepotvrzuje hypotéza o procesu oddlužení 

nízkopříjmových domácností jako o dominantním faktoru nárůstu míry úspor. 

 

L. Lízal (v diskuzi o míře úspor): Promítá se vyšší míra úspor do investic domácností? 

 

E. Zamrazilová (v diskuzi o míře úspor): Alternativní pohled na míru úspor s využitím údajů 

rodinných účtů vychází ze stejné definice hrubé míry úspor? Je možné závěry této části 

interpretovat tak, že domácnosti ve dvou nejvyšších decilech příjmového rozdělení mohly 

v roce 2012 oproti předchozímu období více investovat do nemovitostí? 

Odpověď SMS: SMS nepozoruje „boom“ investic do nemovitostí. Ke zvýšeným investicím do 

nemovitostí došlo v roce 2007 před vypuknutím krize. S nástupem krize tento jev rychle 

vymizel. Na straně aktiv domácností SMS vidí spíše nárůst retailových  dluhopisů. 

 

M. Hampl (v diskuzi o míře úspor): Překvapivé je mezinárodní srovnání hrubé míry úspor. 

Očekával, že Česká republika bude v tomto srovnání určitým způsobem „vyčnívat“, ale není 

tomu tak. Hrubá míra úspor ale nebere v úvahu část bilancí domácností, která je ve špatných 

časech relevantní. Byly by výsledky z tohoto srovnání jiné, pokud by hrubá míra úspor byla 

o tyto bilance očištěná?  

Odpověď SMS: Určitý vliv by to mít mohlo, protože v některých zemích měly investice do 

nemovitostí důležitou roli. 

 

E. Zamrazilová (v diskuzi o finanční pozici domácností): Co znamenají v příloze v grafu 

o finanční pozici domácností na str. 11 černé sloupce „others“ a zelené sloupce „shares and 

other equity“? Příspěvek zeleného sloupce v posledním čtvrtletí narostl. Jde o retailové 

dluhopisy? 

Odpověď SMS: Retailové dluhopisy jsou ve sloupci „debt securities“. 

Sloupec „others“ se objevil v důsledku metodické změny a zahrnuje pohledávky mezi 

živnostníky v obchodním styku, které byly při poslední revizi čtvrtletních finančních účtů 

revidovány zpětně jen do roku 2011. Proto dochází ke zdánlivému nárůstu v této kategorii. 

Revize za předchozí roky bude teprve zveřejněna. 

  

E. Zamrazilová (v diskuzi o finanční pozici domácností): Je možné graf v příloze na str. 11 

interpretovat tak, že domácnosti bohatnou, a to i v krizi? 

Odpověď SMS:  Ano, čisté bohatství domácností se postupně zvyšuje.  

 

M. Singer (v diskuzi o finanční pozici domácností): Měnová politika ČNB k tomu v tuto 

chvíli nepřispívá. 

 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 27. června 2013 

  5/16 

M. Hampl: Opakovaně si uvědomuje, že prezentované analýzy nových údajů trpí „terorem 

dekompozice“. Pokud se agregátní údaje rozkládají na jednotlivé položky, tak každá z těchto 

položek se oproti prognóze určitým směrem posunula. Naráží tím na komentář SMS ke 

korigované inflaci bez pohonných hmot. SMS se domnívá, že vliv zlevnění 

v telekomunikacích je pouze jednorázový faktor. 

Dovolí si formulovat jinou hypotézu. Nemůže tento vývoj odrážet změnu spotřebního chování 

domácností? V minulosti byla tato ekonomika charakterizována tím, že domácnosti utrácely 

disproporčně za „statusové“ zboží jako například mobily, dovolené a automobily a za 

„nestatusové“ zboží jako například potraviny naopak ne. Co když spotřebitelé již nechtějí dále 

utrácet ani za „statusové“ zboží? To by mohlo mít vliv na poptávku a na ceny. Prosí 

o komentář. 

Odpověď SMS: SMS o této hypotéze diskutovala při projednávání měnověpolitického 

doporučení. Mohlo jít o jednorázový faktor, kdy se na trhu zvýšila konkurence vlivem vstupu 

virtuálních operátorů a kdy dochází k permanentnímu stlačení ziskových marží, které byly 

v oligopolní struktuře trhu vyšší. SMS není schopna zjistit, do jaké míry aktuální 

makroekonomické prostředí vytvořilo podmínky k tomu, aby se konkurence na trhu vyostřila 

a marže snížily. 

SMS se domnívá, že není správné některé jednotlivé položky „uřezávat“ a jiné ne. 

V posledních několika letech převažovaly nákladové šoky směrem nahoru, například v cenách 

potravin a pohonných hmot. SMS ani tyto položky z celkové inflace „neuřezávala“, ale 

vnímala je jako součást celkové inflace. 

SMS bude v nové prognóze řešit, nakolik nechá promítnout tento vliv v budoucí inflaci 

a nakolik se projeví v odhadu počátečních podmínek. To bude mít vliv na hodnocení, nakolik 

je domácí prostředí protiinflační.  

 

M. Hampl: Spotřeba domácností je po revizi vyšší a oproti minulosti neodpovídá vývoji tržeb 

v maloobchodě z opačné strany. Prosí o komentář. 

Odpověď SMS: Spotřeba domácností po revizi lépe odpovídá vývoji tržeb v maloobchodě. 

Spotřeba ale neroste rychleji než tržby v maloobchodě. 

Primárním zdrojem ČSÚ pro sestavování spotřeby domácností jsou rodinné účty a nikoli 

tržby v maloobchodě. Tyto dvě statistiky spolu souvisejí jen vzdáleně. 

 

E. Zamrazilová: Obrázky na str. 6 přílohy ukazují, že nominální spotřeba předmětů 

krátkodobé spotřeby zůstala v roce 2012 kladná, ale v reálném vyjádření se snížila. Je to 

způsobeno převážně poklesem reálné spotřeby potravin z důvodu jejich vysokých cen? 

Odpověď SMS: Pravděpodobně ano. Zatím ale nejsou k dispozici individuální data rodinných 

účtů za rok 2012, aby bylo možné tuto domněnku ověřit. 

 

E. Zamrazilová (v diskuzi o nesouladu mezi rodinnými a národními účty): Oceňuje, že SMS 

zaznamenala nesoulad mezi datovými zdroji rodinných účtů a statistikami národních účtů. Je 

důvodem tohoto nesouladu nedostatečná reprezentativnost vzorku nebo nesprávně uváděné 

údaje v rodinných účtech či vliv šedé ekonomiky? 

Odpověď SMS: Šetření rodinných účtů se týká 3000 domácností. Reprezentativnost vzorku je 

tak poměrně malá. ČSÚ proto řadu položek dopočítává. 

 

E. Zamrazilová (v diskuzi o nesouladu mezi rodinnými a národními účty): Diskrepanci by 

spíše hledala na straně respondentů, kteří pravděpodobně nehlásí každou vydanou korunu. 
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K. Janáček (v diskuzi o nesouladu mezi rodinnými a národními účty): Může se také 

projevovat tzv. panelový efekt, kdy nízkopříjmové domácnosti hlásí své výdaje nedbale, 

zatímco vysokopříjmové domácnosti některé své výdaje zatajují. 

 

E. Zamrazilová (v diskuzi o nesouladu mezi rodinnými a národními účty): Také 

nízkopříjmové domácnosti se mohou pohybovat v šedé ekonomice a nehlásit některé výdaje. 

 

P. Řežábek: Za posledních šest týdnů nedošlo k výrazným změnám. Zdá se ale, že vývoj 

americké ekonomiky se začíná odlišovat od vývoje v Evropě. Jak SMS vnímá očekávané 

dopady případného snížení uvolňování měnových podmínek v USA na vývoj v Evropě 

a v České republice? 

Odpověď SMS: Došlo k poměrně výrazné reakci evropských finančních trhů, kdy narostly 

výnosové křivky v eurozóně i v České republice. Nárůst výnosů se může také promítnout do 

klientských úrokových sazeb. Podle empirických studií SMS dochází během několika měsíců 

k přenosu vyšších výnosů desetiletých vládních dluhopisů do dlouhodobých sazeb z hypoték.  

Z pohledu SMS byla reakce finančních trhů přehnaná, jako kdyby byl Fed globální centrální 

banka. SMS to interpretuje tak, že trhy zahájily předčasný „exit“, aniž by to měnová autorita 

USA chtěla. Je otázka, jak na to budou měnové autority reagovat. Zpřísnění měnových 

podmínek v Evropě SMS vnímá jako nežádoucí. SMS promítla do měnověpolitického 

doporučení úvahu, že dochází k autonomnímu zpřísnění měnových podmínek v úrokové složce, 

což pro domácí ekonomiku není příznivé. 

Určitou roli má i psychologie trhu, protože americká ekonomika se vyvíjí odlišně od evropské. 

Může dojít k asynchronnímu „exitu“, kdy Fed může začít stimuly omezovat, zatímco v Evropě 

by měnová politika měla být ještě po nějakou dobu uvolněnější. 

  

K. Janáček: Prezident ECB M. Draghi před dvěma dny oznámil, že na rozdíl od Fedu bude 

ECB beze změny pokračovat v uvolněné měnové politice. Stejné vystoupení měl Benoit 

Coeuré v Londýně.  

Odpověď SMS: SMS zaznamenala také komentáře, že v reakci na růst výnosů může například 

Bank of England oznámit dodatečná stimulační opatření nebo se alespoň snažit verbálními 

intervencemi snížit výnosy. 

 

L. Lízal: SMS uvádí na str. 11 výhled úrokového rozpětí mezi domácími a eurovými 

tříměsíčními úrokovými sazbami, který se v delším horizontu snižuje. Je to taženo domácími 

nebo zahraničními výhledy? 

Odpověď SMS: V tuzemsku i v eurozóně se výnosové křivky posunuly směrem nahoru, ale 

v České republice možná o něco později. Vzhledem k termínu odevzdání situační zprávy do 

bankovní rady uvedený graf zachytil pouze nárůst výhledu v eurozóně. V měnověpolitickém 

doporučení je nárůst výhledu domácích sazeb již zohledněn. SMS může spočítat úrokové 

rozpětí při aktuálních výnosových křivkách a zaslat informaci e-mailem. 

 

P. Řežábek (v diskuzi o refinancování hypoték): Zajímavý je vývoj v oblasti hypoték. Jedná 

se o nové hypotéky, nebo jde z větší části o refinancování? Úroky z hypoték klesly pod 3 %. 

Jaký vliv SMS očekává s ohledem na aktuální vývoj v USA? 

Odpověď SMS: Proběhlo úspěšné jednání s Českou bankovní asociací o tom, že banky budou 

od příštího roku reportovat zvlášť údaje za refinancované hypotéky, a to objemy i úrokové 

sazby. Návrh na úpravu bankovního výkaznictví dostane bankovní rada k projednání 

v polovině července. 
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Zatím je ale potřeba rozsah refinancování hypoték odhadovat. SMS k tomu využívá pravidelné 

čtvrtletní šetření úvěrových podmínek bank. V minulém roce byl podíl refinancovaných 

hypoték zhruba 25 %. Aktuálně vrcholí další vlna refinancování, protože v době 

předkrizového „boomu“ nových hypoték před pěti lety byla nejčastější fixace na pět let. 

Aktuálně tak může být podíl refinancovaných hypoték až 50 %. 

Údaje o objemech  úvěrů naznačují, že banky poskytují i nové úvěry. Tomu odpovídá rostoucí 

roční míra růstu stavu úvěrů. Může to souviset s marketingovými akcemi České spořitelny 

a Hypoteční banky, v rámci kterých jsou nabízeny garantované fixace úrokových sazeb pod 

3 %. 

Nárůst nově poskytnutých hypoték je v posledních dvou měsících mimořádný, v dubnu rostly 

o 25 % a v květnu o 47 %. Česká spořitelna ale v rámci šetření úvěrových podmínek bank 

odpověděla, že v dalším čtvrtletí již nárůst vůči této zvýšené hladině neočekává. 

 

K. Janáček: Situační zpráva velmi přesně popisuje „klopýtání“ či „nejistý krok“ ekonomiky 

po dně. 

 

K. Janáček (v diskuzi o dopadu fiskální politiky): Úvahy o vlivu fiskální politiky na str. 12 

interpretuje tak, že přestože je vyhlášeno jisté uvolnění fiskální politiky, považuje SMS za 

téměř jisté, že první dopady tohoto uvolnění se mohou dostavit nejdříve v příštím roce. Je tato 

interpretace správná? 

 

L. Lízal (v diskuzi o dopadu fiskální politiky): Připojuje se k dotazu K. Janáčka o vlivu 

fiskální politiky. 

Odpověď SMS: Dopady se letos určitě neprojeví. 

 

E. Zamrazilová (v diskuzi o rozpočtovém provizóriu): Panuje určitá nejistota ohledně 

schválení státního rozpočtu. Pokud by nebyl schválen, znamenalo by to, že v příštím roce by 

v každém měsíci byly uvolňovány výdaje ve výši jedné dvanáctiny výdajů za rok 2013? 

Odpověď SMS: V případě rozpočtového provizória by se v každém měsíci uvolňovala jedna 

dvanáctina výdajů posledního schváleného rozpočtu. Netýká se to mandatorních výdajů, ale 

pouze výdajů v kompetenci vlády. Nejspíše by byly dotčeny investiční výdaje a výdaje na 

spolufinancování. 

 

M. Singer (v diskuzi o rozpočtovém provizóriu): To by znamenalo fiskální restrikci. 

 

K. Janáček (v diskuzi o rozpočtovém provizóriu): Také jde o výdaje na státní zaměstnance. 

Odpověď SMS: V těchto výdajích je i tak plánována stagnace. 

 

E. Zamrazilová (v diskuzi o rozpočtovém provizóriu): Z tohoto segmentu nedojde k oživení 

trhu práce. 

 

M. Hampl: SMS komentuje výnos desetiletého státního dluhopisu. V poslední době se 

o tomto ukazateli diskutuje častěji. Doporučuje v situační zprávě v části o fiskální politice 

pravidelně uvádět výnosy tohoto a jiných klíčových benchmarků. 

 

M. Singer: Připojuje se k tomuto námětu. 
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M. Hampl (v diskuzi o zásobách): Opakuje se zde téma zásob v souvislosti s novými údaji 

o struktuře HDP. Co s pozorovaným propadem zásob udělají další revize? Co lze očekávat 

vzhledem k tomu, jak revize fungovaly v minulosti? 

Odpověď SMS: Zdrojem ČSÚ pro údaje o změně stavu zásob je čtvrtletní výkaz P6-04 

o finanční situaci podniků. ČNB porovnala údaje z tohoto výkazu s údaji o zásobách podle 

národních účtů. Na rozdíl od minulosti se propady v zásobách zřetelně shodují. Zveřejněná 

informace o poklesu stavu zásob se tak zdá být poměrně robustní. Z údajů o struktuře zásob 

v prvním čtvrtletí je vidět, že propadly zejména zásoby zboží a hotových výrobků. V tom jsou 

i cigarety. Zvýšila se pouze nedokončená výroba. 

SMS očekávala, že se v zásobách promítne vliv předzásobení cigaretami. Tento vliv však byl 

oproti očekávání SMS silnější. 

Zítřejší revize čtvrtletních národních účtů za první čtvrtletí se bude pravděpodobně týkat 

jiných složek poptávky. 

 

K. Janáček (v diskuzi o zásobách): Tradiční vysvětlení, že zásoby jsou „odpadkovým 

košem“, na základě těchto informací již neplatí? 

Odpověď SMS: „Odpadu“ je tam zřejmě méně než v několika předchozích čtvrtletích. 

 

L. Lízal (v diskuzi o trhu práce): V situační zprávě je uvedeno, že růst počtu zaměstnanců se 

koncentroval v sektoru služeb. Jde o tržní služby nebo o vládní sektor? 

Odpověď SMS: Růst počtu zaměstnanců se koncentroval v netržních službách. 

 

L. Lízal (v diskuzi o trhu práce): Situační zpráva na str. 16 uvádí, že mzdový růst ve 

zpracovatelském průmyslu dosáhl jen 0,8 % při poklesu přepočteného počtu pracovníků 

zhruba o 1 %. Došlo k poklesu nominálního objemu mezd? 

Odpověď SMS: SMS potvrzuje, že objem mezd se nominálně snížil. 

Ve stanovisku poradce je uvedeno porovnání celkového objemu mezd a platů za celou 

ekonomiku podle různých datových zdrojů. V jednom případě je to -0,2 % a ve druhém -1 %. 

V každém případě jde o mírný pokles. 

 

K. Janáček (v diskuzi o trhu práce): Pokud se zvyšují částečné úvazky, může zaměstnanost 

růst i při stagnaci či dokonce poklesu nominálního objemu mezd. Z hlediska zaměstnanosti je 

to pozitivní vývoj. 

Odpověď SMS: Přizpůsobení na trhu práce se aktuálně odehrává ve větší míře skrze 

odpracované hodiny než přes počet zaměstnaných.  

 

L. Lízal: Dotazuje se na souvislost mezi poptávkou po ropě a růstem čínské ekonomiky. Je ve 

výhledech cen ropy zohledněno možné zpomalení růstu v Číně? 

Odpověď SMS: Částečně ano, protože cena ropy se snížila a růst HDP Číny „stagnuje“ 

kolem 8 %. Výhled růstu čínské ekonomiky je ale rostoucí. 

Na druhou stranu je všeobecně známo, že Čína se zajišťuje v dostupnosti k nerostným 

zdrojům, viz například její aktivity v Africe a budované ropovody a plynovody do Číny. 

 

E. Zamrazilová: Zaznamenala SMS včerejší údaj o tom, že nálada mezi německými 

spotřebiteli je na novém maximu od září 2007? Vidí SMS za touto informací ekonomické 

fundamenty? Pro ni je tato informace překvapující. 

Odpověď SMS: SMS zaznamenala údaj agentury GfK o nárůstu spotřebitelské důvěry 

v Německu. Zdá se, že německý trh práce je nadále poměrně silný a optimismus se patrně 
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promítá do vyšší spotřebitelské důvěry. Sentiment spotřebitelů je ale jen „soft“ indikátor. 

Důležitější bude, zda se vyšší důvěra promítne do růstu HDP v Německu. 

 

M. Singer: Přidává se k hodnocení, že příloha je užitečná. 

Na konci přílohy SMS uvádí v tabulce korelační koeficienty mezi růstem výdajů a růstem 

implicitních deflátorů. Některé zkratky nejsou vysvětleny a SMS také nekomentuje tyto údaje. 

Korelační koeficienty mu nedávají smysl. Opravdu je například poptávka v kategorii elektřina, 

teplo a plyn více cenově elastická než nákupy osobních dopravních prostředků? Tento způsob 

prezentace výsledků by se v situační zprávě neměl objevovat. 

 

M. Singer: Na str. 23 je uvedeno, že prohloubení schodku bilance výnosů bylo spojeno 

s vyšší výplatou dividend nerezidentům. Mohlo to mít vliv na kurz koruny? 

Odpověď SBO: V letošním roce nebyl dopad do kurzu patrný.  

 

M. Singer: Jaký klíč vedl zapisujícího poradce k zakroužkování některých údajů v Tabulce 1 

v příloze ke stanovisku? 

Odpověď poradce Galuščáka: Motivem bylo zvýraznit hlavní výsledky, které jsou 

komentovány v textu stanoviska. 

 

M. Singer: Tento způsob ho zmátl. 

 

M. Singer: Tabulku na str. 3 doporučuje nazývat „Srovnání prognóz ČNB s prognózami 

ostatních institucí“.  

 

 

 

II.     Uzavřené jednání bankovní rady 

 

V. Tomšík: Poslední prognóza jasně ukazovala, že by bylo vhodné měnověpolitické 

podmínky dále uvolnit. Nově publikované údaje znamenají další odchylky oproti prognóze 

směrem dolů. Výrazně nižší je oproti prognóze inflace. Měnověpolitická inflace byla v květnu 

0,6 %, zatímco toleranční pásmo inflačního cíle je 1-3 %. Nižší je oproti prognóze i růst HDP. 

GRIP vyznívá protiinflačně. 

Komentuje vývoj v zahraničí. Na posledním jednání Generální rady ECB bylo řečeno, že 

finanční trhy jsou příliš optimistické oproti tomu, co je vidět v reálné ekonomice. Obává se, že 

vývoj v zahraničí jde nežádoucím směrem. ECB komunikovala možnost záporných úrokových 

sazeb, ale sazby EONIA po dalších třech týdnech vystřelily směrem nahoru. Na Generální 

radě zaznělo, že měnová politika na to patrně bude muset reagovat. 

Po přečtení situační zprávy nejprve váhal, zdali by bylo žádoucí měnové podmínky dále 

uvolnit. Měnověpolitické doporučení ale okamžité zahájení intervencí vzhledem k nejistotám 

a také s ohledem na náklady nedoporučuje. Možná by tedy stačilo jen diskutovat zvýšení 

pravděpodobnosti zahájení intervencí. 

Diskuze na otevřeném jednání ho ale přivedla ke změně názoru. Zazněly argumenty, že 

intervence možná nebudou potřeba, protože již byly „vysezeny“. Má jiný názor. Z pohledu 

analytika se to dá interpretovat tak, že ČNB zahájení intervencí „prošvihla“, což by byla 

chyba. Je přesvědčen o tom, že náklady budou muset být vynaloženy. SBO v případě 

intervencí doporučovala nezveřejňovat prognózu kurzu, protože to by náklady zvýšilo. Myslí 

si, že moment překvapení je příznivý faktor. Prognóza kurzu byla zveřejněna před šesti týdny. 
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Od té doby byly publikovány údaje, které se oproti prognóze odchylují, zejména inflace 

a HDP. Zveřejněná prognóza kurzu tak již není směrodatná. 

Myslí si, že má smysl hlasovat pro zahájení intervencí. I když by zřejmě byl v menšině, mohl 

by to být důležitější signál než pouhá komunikace zvýšení pravděpodobnosti. Pokud bude 

v minutes informace, že se objevily dva nebo tři hlasy pro zahájení intervencí, mělo by to 

pozitivní dopad pro ekonomiku a možná by to i pomohlo oddálit zahájení intervencí, či se jim 

úplně vyhnout. 

 

P. Řežábek: Tato malá situační zpráva vyhodnocuje nové údaje za období od minulé 

prognózy. Zveřejněné údaje vyznívají spíše negativně. Na druhou stranu údaje o HDP se 

týkají prvního čtvrtletí. Klade si otázku, kde je potenciál prognózy, která ve druhém pololetí 

předpokládala ekonomické oživení. 

V zahraničí se objevují rozporuplné signály. Negativní signály jsou i z Asie, jak zaznělo na 

otevřeném jednání. Vývoj americké ekonomiky se zdá být příznivější. Myslí si ale, že dopady 

nejsou zcela jasné. Aktuální nárůst důvěry spotřebitelů v Německu může znamenat, že 

předpoklad prognózy o oživení ve druhém pololetí by se mohl naplnit. 

Kurz koruny je oproti prognóze slabší a snižuje potřebu zahájit intervence.  

 

K. Janáček: Vyjadřuje se k roli měnového kurzu a jeho schopnosti nadále kompenzovat 

nárůst protiinflačních rizik. Charakter změn v hodnotě měnového kurzu v posledních měsících 

dokumentuje, že v podmínkách, kdy relativně ustupuje váha domácích fundamentálních 

faktorů, je vývoj kurzu spojen s mnoha nejistotami. Tyto nejistoty reflektují pravděpodobně 

spontánně vnější vlivy, změny averze k riziku, změny sentimentu k regionu a české 

ekonomice a dále reakci tržních hráčů na zveřejněné komentáře a jejich motivaci využít 

nabízené příležitosti, například při otevírání a zavírání pozic při „carry trades“. Nicméně i za 

dané situace očekává, že slabší hodnoty kurzu se budou prosazovat i nadále, a to nejen pod 

vlivem těchto spontánních faktorů, ale i díky komunikaci České národní banky o připravenosti 

k devizovým intervencím, a to pod vlivem nepříznivých zpráv o makroekonomickém vývoji 

české ekonomiky vzhledem k relevantnímu okolí, tj. Polsku, Slovensku a Německu. Slabší 

hodnoty kurzu se budou s velkou pravděpodobností prosazovat také díky pokračujícímu 

znatelnému rozdílu v nastavení domácích měnověpolitických sazeb zejména ve srovnání 

s Polskem. 

Na druhé straně však zřejmě nelze očekávat, pokud se neobjeví zcela mimořádný 

a nepředvídatelný šok, že by měnový kurz sám o sobě bez cílených intervencí citelněji dále 

oslaboval nad hladinu 26 CZK/EUR. Jinými slovy, potenciál měnového kurzu pro další 

výraznější uvolňování měnových podmínek i za předpokladu úspěšné komunikace ČNB, ale 

bez faktických intervencí, se zdá být v podstatě vyčerpán. Nicméně ani v dané konstelaci 

nepovažuje okamžitý přechod k devizovým intervencím za nutný, i když je předností 

devizových intervencí, že jejich efekty se mohou potenciálně dostavit bezprostředněji než 

u změny sazeb. Intervence jsou tedy operativnějším nástrojem, zejména u natolik otevřené 

ekonomiky, jako je česká. Je rovněž skutečností, že intervence proti koruně mohou být 

neomezené. 

Přesto si myslí, byť při rozložení faktorů v poměru 55:45, že výsledné rozhodnutí v dané 

konstelaci vyznívá proti okamžitému přechodu k intervencím. Navrhuje setrvat v dosavadním 

postupu, to znamená deklarovat připravenost a posoudit míru případných korekcí dosavadního 

postupu na základě nové plnohodnotné prognózy. V tom souhlasí s P. Řežábkem. Tato 

varianta má opodstatnění i v tom, že rizika rozšíření deflačních tendencí nejsou nadále zřejmá 

a tendence podstřelování inflačního cíle má zatím jen krátkodobý charakter. Stávající 
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konstelaci může výrazně ovlivnit očekávaný nástup oživení, přičemž hodnoceno prizmatem 

takového vývoje by se intervence jevily jako problematická epizoda. 

 

M. Hampl: Po přečtení situační zprávy je poněkud více rozpolcený než za normálních 

okolností. Na jednu stranu údaje a makroekonomický obrázek jdou spíše dále protiinflačním 

směrem. V některých ukazatelích údaje překvapují dokonce výrazně, a to všechny včetně 

SMS. Pokud by vzal v úvahu dopady změn daní, které byly na počátku roku očekávány a které 

nenastaly, měnověpolitická inflace by dnes byla možná ještě nižší. Technický dotaz na toto 

téma bude SMS adresovat dodatečně. Aktuálně je měnověpolitická inflace velmi nízká na 

0,6 %, a to už nemluví o korigované inflaci bez pohonných hmot, která je setrvale záporná. To 

je jedna část příběhu. 

Na druhou stranu si myslí, že pro zahájení devizových intervencí musí být splněny dvě 

kritéria: nutnost a připravenost. Přestože dochází ke kumulaci protiinflačních faktorů, stále 

nevidí vysokou pravděpodobnost toho, že by tato ekonomika s nulovými sazbami mířila do 

deflace. To je kritérium nutnosti, které již dříve zmiňoval. 

Druhá věc je připravenost. Zaprvé, pořád si není jistý, že je správné, že v případě intervencí, 

které mají být skryté, nebude zveřejňován závazek v podobě cílové hladiny kurzu. Vyhledal 

na toto téma dva články L. Svenssona, které předá SMS. Ty jednoznačně říkají, že pokud se 

autorita nějakým měnověpolitickým opatřením chce dostat ven z pasti, do které se dostala, tak 

takový závazek je s největší pravděpodobností jediný způsob. Svensson přitom ani jinou 

možnost nezvažuje. Proto by rád dále vedl diskuzi, zda je navrhovaný způsob skrytých 

intervencí nejlevnější a nejlepší možností. Druhá část připravenosti je v tom, že dodnes není 

vyřešen vztah s Ministerstvem financí ohledně nakládání s jejich volnými cizoměnovými 

prostředky. 

Celkově si stále není jistý, zda jsou splněna uvedená kritéria nutnosti a připravenosti. Kromě 

toho intervence zatím nedoporučuje SMS ani SBO. 

Přidává jednu úvahu, která může představovat určitou únikovou cestu ze soutěsky, ve které se 

nacházíme a která se stává stále těsnější. Má na mysli rozvíjející se debatu o „exitových“ 

strategiích centrálních bank ve světě. Ať už s tím měnové autority pracují jakkoli a jsou 

jakkoli překvapovány, souhlasí s V. Tomšíkem, že mnoho autorit bylo překvapeno následky 

toho, co dělají. Myslí si, že je stále otevřená cesta pro měnovou autoritu, která stále věří tomu, 

že provádí autonomní měnovou politiku, komunikovat, že v jejím případě se žádné „exitové“ 

strategie nepřipravují a dokonce pravděpodobnost dalšího uvolnění měnové politiky se spíše 

zvyšuje, než snižuje. Jinými slovy, v prostředí úvah o nákladech „exitu“ a dopadech „exitu“ 

na světové trhy samotný fakt, že ČNB bude komunikovat zvyšující se pravděpodobnost 

intervencí, může vést k tomu, že kurz koruny bude spíše slabší. To by pomohlo i té strategii 

„vysezení“ bez negativních dopadů, i když to mu přijde jako příliš silný předpoklad. Bude 

tedy hodně záležet na komunikaci. 

 

L. Lízal: Oproti minulé situační zprávě nevnímá fundamentální rozdíl. Opět jde spíše 

o posouvání v čase a čekání na lepší časy, tj. čekání na „Godota“, který stále nepřichází. 

Vývoj v zahraničí je spíše v souladu s tím, co očekával. To znamená, že ze zahraničí 

nepřichází pozitivní překvapení, které by bylo žádoucí. Překvapení na trzích v USA, které lze 

interpretovat pozitivně, působilo v Evropě spíše opačným dojmem a Evropa si začala 

uvědomovat pokračování jejích problémů. 

V domácí ekonomice se materializují protiinflační rizika. Inflace je pod cílem, což je pro něho 

silné varování v tom, že ani včasná reakce by nemusela vést k žádoucímu efektu. 
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Měnový kurz shora kopíruje hladinu, která je konzistentní s prognózou. Tato hladina nicméně 

implikovala potřebu dalšího měnového uvolnění. Proto si myslí, že další uvolnění měnové 

politiky je potřebné. 

Zamýšlí se nad tím, co by mohlo být pozitivním překvapením, které by odvrátilo potřebu 

dalšího uvolnění měnové politiky. Nic takového nevidí. Vývoj v zahraničí již komentoval, 

tam jde nadále o odsouvání lepších časů. V domácí ekonomice vnímá riziko neschválení 

státního rozpočtu a rozpočtového provizória, což by neznamenalo žádné uvolnění fiskální 

politiky, ale naopak problémy, které by měnová politika musela zohlednit. 

Řečeno terminologií M. Hampla, podmínka nutnosti je pro něho již splněna. 

 

E. Zamrazilová: Souhlasí se situační zprávou v těch částech, že poslední signály přicházející 

z ekonomiky jsou v zásadě smíšené. Na minulém jednání byla shoda, že přicházející signály 

byly negativní. Nyní se na rozdíl od ostatních přece jen domnívá, že některé signály jsou 

pozitivní, například vývoz, zakázky ze zahraničí a indikátor spotřebitelské důvěry. Myslí si, že 

indikátor spotřebitelské důvěry, který naznačuje obnovení optimismu, navazuje na ohlášené 

ukončení fiskální konsolidace, na stabilizaci inflace a také na očekávání, že dojde ke 

stabilizaci reálné kupní síly domácností. 

Spotřeba domácností je pro ni jedním z hlavních faktorů pro aktuální měnověpolitické úvahy. 

Na minulém zasedání konstatovala, že ve výhledu spotřeby převládá velmi mírný optimismus 

v souladu s vyzněním předchozí situační zprávy. Tento názor nemění a také by ráda 

připomněla, že vývoj spotřeby domácností byl oproti prognóze příznivější. 

Zítra bude zveřejněna revize národních účtů. Současná podoba dat pro ni není závazná, 

protože přepisuje historii v mnoha segmentech a poměrně kontinuálně. Nicméně i podle této 

aktuální podoby dat pokles spotřeby domácností dosáhl dna již ve třetím čtvrtletí minulého 

roku a v posledním čtvrtletí 2012 se nesměle pokoušel ode dna odrazit. V prvním čtvrtletí 

2013 byl tento odraz již viditelný. Tomu odpovídají také indikátory spotřebitelské důvěry, 

které se zvyšují již od září 2012. Mezi těmito údaji vidí časovou souvislost. Připouští ale, že je 

to jen „měkká“ úvaha. 

Vrací se ke spotřebě domácností. Souhlasí se stanoviskem poradce, že se nenaplňuje 

alternativní scénář odložené spotřeby z letošní první situační zprávy. Ten by implikoval 

potřebu výrazně nižších sazeb.  

Souhlasí s K. Janáčkem, že stejně jako již mnohokrát v minulosti kurz nezklamal a pomáhá 

posunovat měnové podmínky žádoucím směrem. Momentálně je potřeba měnové podmínky 

uvolňovat. S vývojem kurzu je v zásadě spokojena. 

Odchylku inflace oproti prognóze způsobil především pokles cen mobilních tarifů. To pro ni 

není signálem deflační pasti, ale naopak si myslí, že to může mít pozitivní vliv na spotřebu. 

Rozumí tomu, že inflace se pravděpodobně bude pohybovat ve spodní polovině tolerančního 

pásma cíle. Pokud by ale nižší inflace přinášela oživení spotřeby domácností, je připravena 

nižší inflaci po omezenou dobu tolerovat. Nezbytná podmínka pro zahájení intervencí je pro 

ni, zřejmě stejně jako pro některé další členy bankovní rady, hrozba déletrvající deflační pasti. 

Velkou neznámou je vývoj krize eurozóny a v návaznosti evropské reálné ekonomiky. S tím je 

spojená nejistota. 

Dnes souhlasí s doporučením SMS nezahajovat intervence. 

 

M. Singer: Název svého vystoupení si přepsal na „nečekáme na Godota, ale na zázrak“. To je 

pro něho základní pocit z toho, co se děje. Na jednu stranu vidí určité známky toho, že 

ekonomika se nachází na dně a možná se ze dna začíná „vybírat“. Nepřeceňuje stabilizaci 

spotřebitelského sentimentu. Za přispění měnové politiky se povedlo zastavit jeho propad na 

velmi nízkých hodnotách. 
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Je nicméně jasné, že se ekonomika přizpůsobuje. To je vidět na snižujících se pracovních 

úvazcích, které jsou známkou toho, že lidé hledají a nacházejí práci, byť na částečný úvazek. 

Druhou známkou přizpůsobovacích procesů jsou setrvalé tlaky na pokles inflace, které jsou 

z pohledu měnové politiky mnohem méně pozitivní. Snížení cen telekomunikačních poplatků 

vnímá jako konec oligopolních struktur, které evidentně přinášely účastníkům velké zisky. 

Toto snížení cen neinterpretuje jako povzbuzující faktor pro budoucnost. Tím ale neobhajuje 

oligopoly. Jen jsou narušovány struktury, které byly ještě před rokem považovány za dané. 

Třetím přizpůsobovacím mechanismem je fiskální politika. Všichni asi vnímají velká rizika 

toho, že fiskální politika neposkytne v předvolební situaci potřebný přizpůsobovací a na 

očekávání působící impuls. Toto riziko aktuálně hodnotí jako poměrně výrazné. 

Dalším přizpůsobovacím kanálem, který má ekonomiku stabilizovat a který ji zatím 

stabilizuje, je závazek měnové politiky plnit inflační cíl ve výši 2 % a jeho vnímání trhy. 

Tento kanál se podle jeho názoru postupně stává křehčím. To je vidět v určitých tlacích na 

inflační očekávání, ale i v tom, že příští prognóza zřejmě ukáže, že inflace bude na horizontu 

prognózy výrazněji pod cílem. Náprava by pak byla pro měnovou autoritu velmi nákladná. 

Dále komentuje náklady „exitu“ a moment překvapení. Do určité míry ho uklidňuje 

jednoduchá úvaha. Souhlasí s tím, že moment překvapení náklady intervencí snižuje. 

Aktuálně by zahájení intervencí bylo pro trhy překvapením. Na druhou stranu, pokud bude na 

tiskové konferenci a v minutes uvedeno, že zazněly hlasy pro zahájení intervencí, jsou jen dvě 

možnosti. Trh to může interpretovat vážně a kurz bude reagovat výrazněji. V tomto případě 

možná nebudou intervence ani nutné. Anebo trh nevezme tuto informaci vážně a v takovém 

případě bude trh příště překvapen zahájením intervencí. Moment překvapení by tedy byl 

i v případě zahájení intervencí na příštím zasedání a náklady by tak nemusely být vyšší. 

Dále komentuje úvahy o nutnosti a připravenosti. V případě kritéria nutnosti jde o čekání na 

zázrak, které zmiňoval. Nicméně rychlejší transmisní mechanismus v případě intervencí 

dovoluje se zahájením intervencí počkat. Očekává, že během dvou nebo tří týdnů se setká 

s novým ministrem financí, který by měl potvrdit závazek Ministerstva financí. Připouští, že 

obchodníci na Ministerstvu financí význam tohoto závazku nedoceňují. Je to nicméně 

argument, který mu dovoluje se zahájením intervencí počkat. Uvědomuje si, že poprvé za 

dobu jeho působení v bankovní radě jsou jeho úvahy do určité míry ovlivněny politickým 

vývojem. 

V této chvíli také nevidí, že by na tomto zasedání mohlo dojít ke shodě zahájit intervence. 

S formulací jeho rozhodnutí počká, jak se bude dále vyvíjet dnešní diskuze. Na dnešní 

zasedání přicházel s pocitem, který již minule pojmenoval a který v něm stále přetrvává. Byl 

by rád, kdyby kurz byl na úrovni 27 CZK/EUR. Sazby by přitom zůstaly na nulové hladině 

přinejmenším do roku 2015. Tento pocit se v něm nezměnil. Naopak nově zveřejněné údaje za 

posledních šest týdnů tento jeho základní pocit jen zesílily. Z tohoto pohledu nevnímá 

dosavadní úspěchy verbálních intervencí jako natolik dostatečné, aby bylo možné projít 

dalším obdobím bez intervencí. 

 

V. Tomšík: Do druhého kola má čtyři poznámky. Zaprvé, kurz je oproti prognóze jen o málo 

slabší. Prognóza pro druhé čtvrtletí předpokládá kurz 25,70 CZK/EUR, zatímco dosavadní 

průměr je 25,80 CZK/EUR. To považuje za velmi malou odchylku. Kurz tedy není 

automatickým stabilizátorem, který by uvolňoval měnověpolitické podmínky nad rámec 

předpokladu prognózy. 

Druhá poznámka se týká spouštěče intervencí. Na tom zřejmě mezi členy bankovní rady 

nebude shoda, jak také bylo již dříve konstatováno. Myslí si ale, že shoda by měla být na 

inflačním cíli. Největším přínosem inflačního cílování je stabilita inflačních očekávání. Pokud 

prognóza inflace na celém horizontu míří zespodu směrem k cíli a ještě implicitně 
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předpokládá uvolnění měnových podmínek, má obavu, že čekat na deflaci nebo na pokles 

inflačních očekávání by následně bylo příliš nákladné. Jelikož je měnová politika 

vpředhledící, je potřeba konat. 

Třetí poznámka je pro záznam. Několikrát zazněla otázka, jak dále postupovat v jednání 

s Ministerstvem financí. Nadále předpokládá, že i když dohoda stále není potvrzena, měnová 

politika je autonomní. Necítí se být tímto limitován. 

Začtvrté, pokud se v minutes objeví informace, že byly hlasy pro další kroky k uvolnění 

měnových podmínek a tedy nesouhlas s měnověpolitickým doporučením SMS, bude to 

považovat za poslední signál pro trh, aby sám uvolnil měnové podmínky. 

 

P. Řežábek: Zazněl zde komentář týkající se politické situace. Ta je sice nejistá, ale 

nepovažuje za jistotu, že nebude schválen státní rozpočet na příští rok. (Jak bylo uvedeno, 

rozpočtové provizórium by mohlo znamenat fiskální restrikci.)  

V souvislosti s diskuzí o fiskální politice upozorňuje, že státní spořící dluhopisy mohou být 

alternativou pro spotřebitele. Může se stát, že nebude realizována podzimní emise, což by 

mohlo podpořit spotřebu domácností. 

 

K. Janáček: Má poznámku k úvahám o strategii „exitu“. Včera a předevčírem se účastnil 

jarního zasedání Institutu pro mezinárodní finance, kde Olivier Blanchard, hlavní ekonom 

Mezinárodního měnového fondu, hovořil o důvodech, které B. Bernankeho vedly k prohlášení 

o zmírnění uvolňování měnových podmínek. Uvedl, že v okamžiku, kdy americká ekonomika 

roste slušným tempem, inflace a inflační očekávání jsou pod kontrolou a v systému je dostatek 

likvidity, náklady „exitu“ jsou předvídatelné a „exit“ je realizovatelný. Blanchard se domnívá, 

že reakce trhů byla přehnaná a že trhy se již uklidnily.  

Nelze se srovnávat s americkou ekonomikou, která je uzavřená, nicméně v případě intervencí 

by nejméně dvě podmínky byly splněny, a to nízká inflace a inflační očekávání v zásadě pod 

kontrolou a dále vysoká likvidita finančního systému. V případě devizových intervencí se 

proto domnívá, že náklady ČNB by nebyly příliš vysoké. 

Pokud bude na dnešním zasedání přijato doporučení SMS a následná reakce trhu nebude 

dostatečná, navrhoval by nečekat na příští řádné měnověpolitické jednání. 

 

L. Lízal: Navazuje na úvahy K. Janáčka z prvního kola, které zazněly i na veřejnosti, že 

transmise je v případě kurzu mnohem rychlejší než přes úrokové sazby. Z dnešní diskuze pro 

něho vyplývá, že panuje neshoda pouze u načasování zahájení intervencí. Z jeho hlediska 

jedinou nejistotu znamená aktuální politický vývoj. Ten v jeho současném rozhodování může 

ovlivnit načasování zahájení intervencí, nikoli rozhodnutí, zda ano nebo ne. 

 

M. Hampl: Opět se odkazuje na L. Svenssona. Pokud nejnižší náklady jakékoli 

měnověpolitické strategie přináší kredibilní závazek centrální banky a centrální banka, 

v tomto případě ČNB, je schopna tohoto závazku dosáhnout, nerozumí tomu, proč by při jiné 

strategii dosahování cíle neměl být tento kredibilní závazek nejlepší a nejméně nákladnou 

cestou. Nerozumí tomu tím více, čím více hlasů se objevuje pro přechod do jiného režimu. 

Vrací se k diskuzi o nákladech vstupu a „exitu“. Rozumí argumentům SMS. SMS pojímá 

náklady komplexněji. Pokud jde ale o čisté náklady „exitu“, měly by být při existenci 

kredibilního závazku nejmenší možné. 

Druhá poznámka směřuje k úvahám V. Tomšíka o tom, jak mají být napsány minutes, aby 

byly správně čteny. Uvažuje, zda minutes mají být nástrojem komunikace a přesvědčování 

trhu nebo zda mají být nástrojem sdělování pravdy o tom, co si myslí členové bankovní rady. 

Rozumí tomu, že v minutes se objeví informace o intervencích a že bude zaznamenáno 
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i hlasování, pokud k němu dojde. Navazuje na to, co říkal L. Lízal. Jde o to, aby stupňování 

a zesilování blízkosti okamžiku „O“ nebylo následováno tím, že nebude nic. V takovém 

případě by tato metoda nefungovala. 

Pokud bude komunikováno, že věříme v autonomní měnovou politiku bez ohledu na strategie 

„exitu“, bude to nástrojem k přesvědčování a zároveň nástrojem sdělování pravdy o tom, co si 

myslí většina členů bankovní rady. V tom nevidí rozpor. 

M. Singer: Nerozumí dramatické debatě o strategii „exitu“ ve smyslu odprodejů aktiv 

z bilancí centrálních bank. Na místě Fedu by řekl, že končí nákupy a že nakoupena aktiva 

budou v bilanci nadále držena. V tomto případě žádná „exitová“ strategie není. To je také jeho 

odpověď na případné „exitové“ náklady ČNB. Myslí si, že je možné aktiva držet v bilanci 

třeba i 20 let. S tím si hlavu neláme. Připouští, že o tom zřejmě nepanuje shoda, ale toto není 

problém, kterým by měla měnová autorita seriózně trávit čas v okamžiku, kdy cítí potřebu 

uvolnit měnovou politiku. 

Druhá poznámka směřuje k úvahám o Svenssonovi. Jeho uvažování se vyvíjí. Pokud 

M. Hampl chápe závazek tak, že v případě rozhodnutí o intervencích bude vyhlašována cílová 

hladina kurzu, kterou má SBO v průměru dosáhnout, takovou variantu by podpořil navzdory 

názorům SMS i SBO. Uměl by s tím pracovat podobně jako s nástrojem úrokových sazeb. Trh 

by si pak měl sám přebrat, co takový závazek znamená a jak bude tohoto závazku 

dosahováno. Hladiny kurzu by bylo na rozdíl od úroku dosaženo s určitou mírou tolerance. 

Tak vypadá měnová politika v Singapuru a je mu sympatická. Tento způsob by znamenal, že 

je to bráno vážně jako náhradní nástroj měnové politiky. 

Další poznámka se týká komunikace. Vždy byl patrný určitý rozdíl mezi taktikou a tím, co je 

sdělováno v minutes. V tuto chvíli se mu zdá, že pokud bude v minutes uvedeno, že několik 

členů bankovní rady se vyjádřilo pro zahájení intervencí, odráží to reálnou situaci. 

Myslí si, že nedojde k tomu, že by bylo vyhroceno očekávání bez toho, aby přišla reakce 

měnové politiky. Hlavní důvod je ten, že v okamžiku, kdy by komunikace vypadala jako 

„blafování“, krátkodobé spekulace trhu by si intervence vynutily. Jen by to bylo nákladnější 

a byla by narušena důvěryhodnost, o které mluvil. Má to velké náklady oproti tomu, když tam 

dojdeme bez této epizody. Ale dojdeme do ní, tím si je jistý. 

 

T. Holub (ředitel SMS): Nechtěl uvádět konkrétní hodnoty kurzu na otevřeném jednání, 

protože v procedurálním materiálu je shoda, že hodnoty kurzu mají být sdělovány na 

uzavřeném jednání. SMS zpracovala simulaci s průměrnou hodnotou kurzu na příští čtvrtletí 

26,50 CZK/EUR. Měnověpolitická inflace by se i v tomto případě zespodu blížila k cíli, 

i když o něco rychleji. Situace technicky nulových sazeb by přetrvávala minimálně do konce 

letošního roku nebo až někdy do konce příštího roku, pokud je z hlediska filozofie 

procedurálního materiálu „exit“ definován jako sazby dostatečně nad nulovou hladinou. 

Simulace ukazuje, že náklady případné chyby přestřelení inflačních tlaků nejsou patrné. 

 

V. Tomšík: Reaguje na úvahy o kredibilním závazku. Pro něho je největší kredibilní závazek 

plnění inflačního cíle 2 %. Pro plnění cíle již byly přijaty určité kroky. Byly zastaveny 

odprodeje výnosů z devizových rezerv. Měnověpolitické sazby se nacházejí na technicky 

nulové hladině. Další kroky mohou být formou komunikace nebo intervencí. Podpořil by 

případný názor přijmout určitý veřejně formulovaný podružný závazek, že po dobu dalších 

šesti týdnů bude kurz udržován na určité hladině. Hlavní kredibilní závazek je ale pro něho 

inflační cíl. 

 

M. Singer: Pokusí se diskuzi ukončit. Navzdory všem úvahám o procedurách je nenavrhuje 

promítat do protokolu o hlasování nebo do jeho úpravy, pokud se neukáže, že většina je v tuto 
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chvíli ochotna vážně uvažovat o zahájení intervencí. Má pocit, že kromě něho jsou ochotni 

o zahájení intervencí uvažovat jen L. Lízal a V. Tomšík. Nechme to tedy na úrovni minutes. 

Diskuze bude zaznamenána v protokolu. 

 

 

 

III.     Úkoly 

 

Nebyly zadány. 

 

 

 

IV.     Rozhodnutí 

 

Po projednání situační zprávy bankovní rada ČNB jednomyslně rozhodla ponechat limitní 

úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni 0,05 %. Pro toto rozhodnutí 

hlasovali Miroslav Singer, Mojmír Hampl, Vladimír Tomšík, Kamil Janáček, Lubomír Lízal, 

Pavel Řežábek a Eva Zamrazilová. 

 

 

Zapsal: Kamil Galuščák, poradce bankovní rady 

 


